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beöcsiületes nemzetet szeme előtt viseli es az ő Nagysaga inté-
sét s az en teörekedesemet megh nem vethi, eő kegyelme u t á n 
minden allapottiaban bizoniosabb es io akarattal való kedves-
seget eő Nagysagatul es oltalmat varhat. Eri is penigh ha 
miben keresemre kegyelmeteknek tekinteti leszen szeretettel es 
io szivvel megh igiekezem szolgálni kegyelmeteknek. Tarcsia 
megh Isten io egesseghben sokaigh kegyelmeteket. 

Datum Cibiny die 3. January 1614. 
Gr. E. N. D. Yestrarum 

Servitor paratissimus Amicus 
et Fráter 

Simon Péchy m. p. 
Külczim : Generosis, Egregijs Nobilibus et Strennis Oapi-

taneo, fudicibus, vice fudicibusque Regys, Nee non Potioribus 
Primipilis, peditibus pixidarys; toti que Universitati Libertinorum 
Sieulorum Sedis Siculicalis Udvarhely etc. Dominis Amicis 
et Fratr ibus mihi observandissimis. (Er. Udvarhelymegye levél-
tárában.) 

C L V I I . 

P é c h y S. levele 1 6 3 0 - b ó l . 

E levélben a fogságból kiszabadult Péchy S. felsorolja, 
hogy miket vihetett el Komis Ferencz Radnótiiról és Szent-
Erzsébetről, mig ő fogságban volt. 

Memóriáié az Szegény Komis Ferencz Uram az mely javai-
mat el keölteötte vitette hazamtol S-Erzsébetről es Radnotrol. 
Keözel harmadfel zaz öregh hordo meszet. 
Hetveneöt ezer teglat, készt, egettotett. 
Négy spaniol szép kantzakat, kiket tizesztericlei szaporo.dassal 
keresek. 
Tizetist io szekeres lovakat, kik többet ertek volna 600 forintnál. 
Húszon nyolez ezer sendelt. 
Zekely Mihály szolgamtal in paratis veött fel ti. 40. 
Egy hintót, mely most is jelen vagion a feleségénél. 
Radnotról, az miket fel hozott javaimban az magarui Íratott 
registrum páriáját beattam. 
Ezek felett ab anno \021 die junij ad annum Kifli die 16 
Decembris, az az negyed fel esztendeigh való jeovedelmeről Z. 
Ersebeti joszagamnak igaz szamadast kivanak, mindenfele ha-
szonról inajorsagirol ós marbaim szaporodasarol: 

D. 1630. die 24. Junij . 
(Er. Udvarhelymegye levéltárában.) 

Közli: D R . V A S S MIKLÓS. 



G y ö n g y m o n d a t o k , 
(Újkori íróktól.) 

H o n . H o n s z e r e t e t . 

Védjed hazádat, mert ez mindent magába foglal, a mi szived-
nek érdekes és kedves. Helvetius. 

Mind azt mondják: Magyarország meg van már halva. Keser-
ves ezt a testet feldörzsölni. De nem egyhamar fogok vele felhagyni ! 
gr. Széchenyi István. 

Szép csillag a honszeretet, gyönyörűségesen ragyog. Petőfi. 

A hon nevét, a drága szent hazát 
Szivednek legtisztább helyére zárd! Petőfi. 

Ne csúfoljátok a szegényt, ha hazáért halni harozba megyen, 
ti fényes drága főurak; inkább maradjatok honn, és vigadjatok, ha 
szégyenlitek vele menni! Jókai. 

A bonérzelmü férfiak, kik nemzetjök üdvös nézeteit méltá-
nyolni tudják, ha a közérdekért elesnek, halálukat már csak avval 
is jutalmazva látják, hogy ez a nemzet tudtával történik. Mendelsohn. 

Ezer életet adnék egy dicső halálért, ha vele hazámnak hasz-
nálnék. Kisfaludi Károly. 

A haza veszélye az a tűz, mely az embert megpróbálja, mint 
az aranyat. A ki ezt ki nem állja, csak silány réz volt, ha ragyogni 
tudott is. Kisfaludi S. 

A honvágy — e fojtó keserv — a szivet nem hagyja el soha, 
melyet sem a bölcsek gyógyírjai, sem idő nem orvosolhatnak. Nem 
ismeri azt a boldog, ki otthon nyugton él; nem tudja, mint sóhajt 
a bujdosó, ha visszagondol honára, s ha felkiált csak egy hantot, 
csak egymaroknyi port onnan nekem ! koldus legyek ott, vagy eli -
tél t! inkább a börtönt, a sírt csakhogy ott hazám határán! Oh, e 
keserv páratlan! Jókai. 




